
 
 
 
 
 
I Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden 
 

Van CSE Administratie Service 
 
A.  Algemeen 
 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
Opdrachtnemer: De opdrachtnemer van de onderhavige voorwaarden zijnde CSE Administratie Service; 
Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft 

gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; 
Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit 

anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord 
en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging; 

Bescheiden: Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, 
waaronder stukken of gegevensdragers, evenals alle in het kader van de uitvoering 
van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of 
gegevensdragers. 

 
B.  Toepasselijkheid 
 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer  
binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden, zowel mondeling als schriftelijk, worden 
aangegaan met een opdrachtgever en waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft 
verklaard, tenzij hiervan uitdrukkelijk tussen partijen wordt afgeweken. Wijzigingen in deze voorwaarden 
gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer dienen door  
opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk aan opdrachtgever te worden bevestigd. 

2. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane 
overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. 
Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, gelden de algemene voorwaarden van 
opdrachtnemer, met uitsluiting van die van opdrachtgever. 

 
C.  Aanvang en duur van de overeenkomst  

 
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij 

uit de aard of strekking van de verleende opdracht anders voortvloeit, of indien partijen uitdrukkelijk en 
schriftelijk anders overeenkomen. 

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn 
overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn 
dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient 
daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 

 
 
D.  Gegevens opdrachtgever 

 
1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze 

noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk 
zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. 

2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer 
zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het 
moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan. Bovendien 
heeft opdrachtnemer het recht om de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan 
gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, 
behoudens het bepaalde onder M, aan deze geretourneerd. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan 
dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.  

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat opdrachtnemer is 
uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of niet tijdig 
verstrekte gegevens. 

 
 



 
 
 
 
E.  Uitvoering opdracht 
 

1. Op opdrachtnemer rust geen resultaatsverplichting, wel een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer zal 
de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap 
uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 

2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo 
mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent 
de uitvoering van de opdracht. 

3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te 
laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar 
oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de 
opdracht. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

4. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en 
beroepsregels. 

5. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van 
opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals eerder is overeengekomen, wordt aan 
de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden 
ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze 
aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en 
opdrachtnemer. 

6. De uitvoering van de opdracht is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld – specifiek 
gericht op het ontdekken van fraude. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de uitgevaardigde 
frauderichtlijnen. 

 
F.  Geheimhouding en exclusiviteit 
 

1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de 
opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem 
door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. 
Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen opdrachtnemer een 
informatieplicht opleggen. 

2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten 
niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende 
doeleinden. 

3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door 
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd 
verkregen.  

 
G.  Intellectuele eigendom 
 

1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij 
gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, 
voorzover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. 

2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, 
systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet 
met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter 
inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.  

 
H.  Overmacht 
 

1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien 
hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld, noch 
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden dan is ieder der partijen 
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of op te zeggen, zonder verplichting tot vergoeding van 
schade aan de andere partij. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet 
en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop 
opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn 
verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer of van derden daaronder 
begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid 
die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis 
had moeten nakomen.  

 
3. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit hoofde van de 

overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen 
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het 
reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is 
gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

 
 
I.  Honorarium 
 

1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van het resultaat van de verleende opdracht en 
wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd 
naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.  

2. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van 
ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per 
kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.  

 
 
J. Betaling en incassokosten 
 

1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na de 
factuurdatum, in valuta waarin is gefactureerd, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van 
storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voorzover de betaling betrekking 
heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of verrekening, tenzij schriftelijk anders door 
opdrachtnemer is aangegeven. 

2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader 
overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder 
nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in 
rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere 
rechten welke opdrachtnemer heeft. 

3. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste 
plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in 
mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te 
komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de 
toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom 
weigeren, zonder daardoor in verzuim te komen, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en 
lopende rente en incassokosten worden voldaan. 

4. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan 
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de 
opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse 
incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien 
opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, 
komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte 
gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De 
opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens wettelijke rente verschuldigd. 

5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten 
behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van 
het factuurbedrag. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
K. Reclame 
 

1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk 
binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, 
dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het 
gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. 

2. Een reclame als in het eerste lid bedoelt, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. De 
opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van hetgeen waartoe hij 
opdrachtnemer opdracht gegeven heeft. 

3. Alle rechten van opdrachtgever vervallen in verband met de reclame, indien de reclame niet tijdig wordt 
ingesteld. In het bijzonder komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of 
schadeloosstelling. 

4. Indien komt vast te staan dat de reclame ongegrond is, komen de kosten die door de reclame is 
ontstaan, voor rekening van de opdrachtgever. 

 
L.  Aansprakelijkheid 
 

1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel 
veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid 
van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich met betrekking tot de niet-, niet 
tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verzekerd, dan wel indien opdrachtnemer geen 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten, tot een bedrag waarvoor opdrachtnemer met een 
praktijk als onderhavige opdrachtnemer zich pleegt te verzekeren. Onder directe schade wordt 
uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, 
voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele 
redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten 
beantwoorden, voor zover deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, 
gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten 
hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.  

2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken, 
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade in de onderneming van opdrachtgever, 
op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de 
werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk. 

3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van 
opdrachtgever ongedaan te maken. 

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of 
tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens 
opdrachtgever, opdrachtnemer of derden. 

5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, 
middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.  

 
 
M.  Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 
 

1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te 
ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig 
nakomt, indien na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden 
goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de overeenkomst niet zal nakomen, indien de 
opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de 
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of 
indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van opdrachtnemer kan worden 
gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 

2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen 
welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins 
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst 
in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd. 

3.    Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk 
       opeisbaar.  
4. Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot 

vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.  
 



 
 
 
 
 
 
 

5.  Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding 
van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 

6. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze 
niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en 
met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige 
schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot 
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

7.  Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg 
met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. 
Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van werkzaamheden 
voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in 
rekening gebracht.  

8.  In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – 
indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de 
opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer 
vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond 
en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige 
verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen 
van opdrachtnemer op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

 
 
 
 
N. Toepasselijk recht en forumkeuze 
 

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden 
van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 

2. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten op al onze overeenkomsten. 
3. De Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van 

geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft opdrachtnemer 
het recht het geschil dan voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

4. Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen of het geschil voor te 
leggen aan een daartoe ingestelde arbitragecommissie. 

 
 
O. Vindplaats en wijziging voorwaarde 
 

1.  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Groningen. 
2.  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot 

stand komen van de rechtsbetrekking met opdrachtnemer. 
 


